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SELGITUS PATSIENTIDE TESTIMISELE SUUNAMISEKS ENNE AEROSOOLE GENEREERIVAID 

PROTSEDUURE (AGP)*   

  

NB! Kõiki aerosoole genereerivaid protseduure teostades (juhise lisa 3), tuleb personalil 

kasutada isikukaitse vahendeid vastavalt lisale 2. Testimisele saadetakse patsiendid 

vastavalt all oleva tabeli juhistele tuginedes.   

Testimise vajadus puudub patsientidel, kellele osutatakse ambulatoorset tervishoiuteenust, 

mille käigus ei teostata aerosoole genereerivaid protseduure.  

Patsient peab olema testitud COVID-19 suhtes kuni 48h enne ravi algust ning testimise tulemus peab 

olema negatiivne. Kui antud nõuet ei ole võimalik täita, siis AGP läbi viimisel peab personal kasutama 

isikukaitsevahendeid (IKV) vastavalt lisale 2.  

RAVI OSUTAMISE LIIK  PLAANILISE RAVI 

TAASTAMINE  

TESTIMISE KORRALDUS  TASUMISE VIIS  

Plaaniline statsionaarne 

ja ambulatoorne ravi 

HVA haiglates  

Oluline IKV olemasolu 

vastavalt lisale 2  

Testimisele saadab ravi 

korraldav TTO/HVA 

haigla, arve saadetakse 

EHK-le  

Tasub EHK  

Plaaniline 

statsionaarne ja 

ambulatoorne ravi EHK 

lepinguga TTO  

Oluline IKV olemasolu 

vastavalt lisale 2  

Testimisele saadab ravi 

korraldav TTO, arve 

saadetakse EHK-le  

Tasub EHK  

Plaaniline statsionaarne 

ja ambulatoorne ravi 

TTO-d, kes ei ole EHK 

lepingupartner  

Oluline IKV olemasolu 

vastavalt lisale 2  

Testimisele saadab ravi 

korraldav TTO  

Tasub testimise 

korraldanud 

tervishoiuteenuse 

ostutaja (TTO)  

AGP ambulatoorsed 

protseduurid perearsti 

suunamisega (nt 

endoskoopia jt AGP) 

EHK lepinguliste 

partnerite juures  

Oluline IKV olemasolu 

vastavalt lisale 2  

Testimisele saadab ravi 

korraldav TTO, perearst 

teeb saatekirja ainult 

protseduurile, mitte 

COVID-19 testimisele 

NB! Testimisele 

suunamine peab olema 

teostatud vahetult 

enne protseduuri ehk 

test peab olema tehtud 

48 h tundi enne 

ambulatoorset AGP 

protseduuri. Testimise 

korraldab uuringu 

teostaja.  

EHK tasub testi tellijale 

testi eest ja 

perearstidele 

protseduuride eest.   

* Juhis „Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele plaanilise töö taastamiseks COVID-19 

epideemia tingimustes“  

  

  



 

 

23.04.2020 

  

  

  

Asümptomaatiliste isikute testimine ei anna 100% juhtudest kindlat tulemust, kuna viiruse 

kontsentratsioon proovis ei pruugi olla veel piisavalt kõrge ja tulemus võib olla valenegatiivne, seega 

IKV-de kasutamine on oluline sõltumata testi tulemusest.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Juhis „Miinimumnõuded tervishoiuteenuste osutajatele plaanilise töö taastamiseks COVID-19 

epideemia tingimustes“  

Vältimatu hambaravi  

  

  

  

  

Oluline IKV olemasolu 

vastavalt lisale 2  

Reeglina testimist läbi 
ei viida, oluline on IKV  
vahendite kasutamine  

  

  

IKV-de kulu EHK 

lepingulistele 

partneritele katab EHK  

Plaaniline hambaravi  

(sh lapsed) EHK 

lepingupartnerite 

juures  

Oluline IKV olemasolu 

vastavalt lisale 2  

Reeglina testimist läbi 
ei viida, oluline on IKV  
vahendite kasutamine  

  

IKV-de kulu EHK 

lepingulistele 

partneritele katab EHK  

Plaaniline hambaravi   

(sh lapsed), kes ei ole  

EHK lepingupartner  

Oluline IKV olemasolu 

vastavalt lisale 2  

Reeglina testimist läbi 
ei viida, oluline on IKV  
vahendite kasutamine  

  

IKV-d kindlustab 

hambaravi teostaja  

  


